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 تعريفات 

 

 ( للبحوثFast Funding for Research)(: برنامج التمويل السريع FFRالبرنامج )

وكالة البحث واالبتكار في وزارة من التمويل المؤسس ي  توفق إجراءاالعلمية المدعوم مالًيا 

 التعليم.

  "التمويل المؤسس ي"اللجنة: لجنة 
ً
 فياداريا

ً
 جامعة الحدود الشمالية. وماليا

من في حكمه، الذي  هو عضو هيئة التدريس، أو ( :  First author)الباحث الرئيس 

 فريق البحثي.المشاركة في البحث ويتولى اإلشراف وإدارة ال يمثل املجموعة

ن في حكمه الذي هو عضو هيئة التدريس أو م( : Co-author(s)الباحث المشارك) 

 من الباحثين إلنجاز دراسة موضوع ما.يشترك مع مجموعة 

واحد )أو  المراسل: هو أو المؤلف  (،Corresponding Author)الباحث المراسل 

 .أكثر( من المؤلفين يقوم بمتابعة كتابة وتسليم البحث وتعديله وما يتبع ذلك

 مقدمة
 ( أحد ادوات تشجيع وتحفيز الباحثين منFFRيعتبر برنامج التمويل السريع للبحوث ) 

 .اليعمجالت ذات تصنيف  وميسر فيأبحاثهم بشكل سريع  دعمهم نشر ل أعضاء هيئة التدريس

المعمول بها في  والمالية الخاصةدون الحاجة لإلجراءات اإلدارية يتم تمويل الباحثين  لكي

والتي تأخذ وقتا وجهدا إضافيا على الباحثين النشطين الراغبين بنشر ، األبحاث المدعومة

قبول نشر عد ب السريعالتمويل التقديم على للباحثين  مكنحيث ي ،ابحاثهم بشكل سريع وميسر

وفي مجالت ذات معامل تأثير  ميسرة،إدارية وفق إجراءات  WoSالبحث في مجالت شبكة العلوم 
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عامل جذب  التمويل السريع إجراءات وستكون    (.Q1,-Q4 Clarivate Analytics) حسب

جالت ذات املفي العلمي  زيادة النشر في  وهذا سيسهم هيئة التدريس في النشر. عضاءلمشاركة أ

 .للجامعة التصنيف العالي

 

 البرنامجأهداف 

 .والبحث واالبتكار تعزيز دور الجامعة في انتاج المعرفة والتنمية الوطنية .1

 .زيادة عدد األبحاث العلمية المنشورة في أوعية نشر مصنفة .2

 .المؤسس ي والبرامجي الجامعة على االعتماد األكاديمي فرص حصول  دعم  .3

حثية وإبراز الكفاءات الب أعضاء هيئة التدريس المتميزين في البحث العلميتقدير جهود  .4

 المتميزة.

 .البحوث العلمية المتميزة محلًيا ودولًيا أعضاء هيئة التدريس على إجراءحفيز ت .5

 اء البحثي.األدإلبداع في تحقيق ال أعضاء هيئة التدريستشجيع التنافس اإليجابي بين  .6

 .والعالمية املحليةترتيب الجامعة في التصنيفات  المساهمة في تحسين .7
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 مؤشرات األداء التي يدعمها البرنامج

 

رمز ومستوى المؤشر حسب هيئة تقويم  المؤشر

 التعليم والتدريب*

النسبة المئوية للنشر العلمي ألعضاء هيئة 

 التدريس 

  مؤشر رقمKPI-I-16  لالعتماد

 المؤسس ي

 مؤشر رقم KPI-P-14   لالعتماد

   البرامجي

معدل البحوث المنشورة لكل عضو هيئة 

 تدريس

  مؤشر رقمKPI-I-17  لالعتماد

 المؤسس ي

 مؤشر رقم KPI-P-15   لالعتماد

   البرامجي

معدل االقتباسات في املجالت املحكمة لكل 

 بحث علمي منشور 

  مؤشر رقمKPI-I-18  لالعتماد

 المؤسس ي

 مؤشر رقم KPI-P-16   لالعتماد

   البرامجي

 تتبنى الجامعة مؤشرات هيئة تقويم التعليم والتدريب لمؤشرات رئيسة لقياس أداءها على مستوى المؤسسة والبرامج االكاديمية*
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 :تمويل السريعلا جهة المشرفة علىال

 ."لتمويل المؤسس يلجنة "اوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ممثلة ب

 

 

 والشروطالضوابط 

 جامعة الحدودمنسوبي  منأو  هيئة التدريسأن يكون مقدم الطلب من أعضاء  .1

 الشمالية.

 ئيسر المستحق للبحث عن طريق الباحث ال تمويليتم التقدم بطلب الحصول على ال .2

يكون جامعة الحدود الشمالية من الفريق البحثي وفى حال كونه من غير منسوبي 

الحدود التقديم عن طريق الباحث المراسل وفى حال كونه من غير منسوبي جامعة 

 قدمويتولى ميكون التقديم عن طريق باحث واحد فقط من الفريق البحثي، الشمالية 

ر الى أي ولن يتم النظ الطلب مسؤولية توزيع قيمة المكافأة المالية على الفريق البحثي

 .الباحثينخالفات مالية قد تحصل بين 

افقة تيش .3 تغطي مالية  اعتماداتوتوفر  اللجنة الدائمة للتمويل المؤسس يرط مو

 المستحقات المالية بحسب الشروط واألحكام.

للجامعة بالطريقة  االستنادي االسم وأن يكتب على رأس عمله المتقدمن يكون أ .4

 ,Department of …, College of …, Northern Border University هو مبين: كماالصحيحة 

Arar, Saudi Arabia. 

ناتجة عن اختراع  تسجيل براءاتو أوراق علمية أعند نشر المتقدم  يجب أن يلتزم .5

الى دعم وكالة البحث واالبتكار  إلشارةاالبرنامج بالمشروع البحثي المدعوم من هذا 

ة التعليم بالمملكة العربية السعودية كجهة وحيدة ممولة للمشروع من داخل ر بوزا
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 The authors extend their appreciation to the“ المملكة بالصيغة التالية: 

Deputyship for Research& Innovation, Ministry of Education in Saudi Arabia for 

funding this research work through the project number “IF-2020-xxxx “ 

أو أي منتج ذي  اختراعأن يكون النشاط البحثي ومخرجاته من أوراق علمية أو براءات  .6

بحسب المعتمدة أولويات الجامعة البحثية  مجاالت من ضمن اقتصاديةجدوى 

 .2024-2020بتكارواإل للبحث  االستراتيجيةلخطة ا

أفكاره مع  .7 القيم اإلسالمية أو الرؤى الوطنية أو أهداف أال يتعارض محتوى البحث و

 ألنظمة الدولة. توجهات مخالفةيحمل  و أ الجامعة

ريق فلكامل الواحدة مرة ل للورقة البحثية السريع لالتقديم على مميزات التمويحق ي .8

أ( أو )التصنيف في الفقرة  المالية حسب المميزاتالفريق على بحيث يحصل  البحثي

 . من المميزات المالية للبرنامج وليس كليهما )ب(

 

 يفقد الباحث حقه في المنافسة على نيل مميزات البرنامج في أي من الحاالت التالية: .9

 .إذا تبين أن الباحث مقدم الطلب مخالف ألي شرط من شروط البرنامج 

 .إذا تبين أن اإلنتاج العلمي مخالف لقواعد األمانة العلمية 

  افقة على إذا ترك الباحث مقدم الطلب الجامعة ألي سبب من األسباب قبل المو

  .الطلب

  الجامعة.دعم من أي جهة أخرى داخل  على المنشور  البحثإذا حصل 

 وحيداالنتماء الالحدود الشمالية لجامعة  مقدم الطلب أن يكون انتماء الباحثيجب  .10

 بحث.في ال  فقط

بعشرة أبحاث كحد أقص ى في الدورة التمويلية يحق للباحث التقديم على البرنامج  .11

 .الواحدة

ء أحد أو إلغاالباحثين  إضافة/تغيير و بعدم تغيير صيغة الشكر أ مقدم الطلبيتعهد  .12

 DOIالبحث في موقع املجلة والحصول على الرقم المرجعي للبحث  نشر بعد الباحثين 
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 وإعادة كامل المبلغ إلغاء التعاقد لجنة التمويل المؤسس يأي تغيير يحق لوعند حدوث 

 المصروف للبحث.

العقد فسوف يتم إلغاء من تاريخ  سنةفي حال عدم القدرة على نشر البحث خالل مدة  .13

 من مقدم الطلب. الدفعة األولى واستردادالعقد 

تتولى لجنة التمويل المؤسس ي النظر في املخالفات الناشئة من عدم التزام الباحثين   .14

 باألمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي.
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 المميزات المالية للبرنامج

 كاماللغ المب يصرف .)أ( و )ب( حسب التصنيف في الفقرتينلهذا العام  تكون المميزات المالية

ى عل وصدورهنشره  المنشور بعدمن البحث  رفاق نسخةوإميزانية العقد بعد نشر البحث ل

  الموقع الرسمي للمجلة.

 مقدم الطلب الباحث الرئيس أو المراسل: في حالة كون   -أ 

 

 المبلغ Web of Scienceحسب  تصنيف املجلة العلمية م

 ريال 12000 (Quartile Q1الربع األول ) مجالت علمية من ضمن 1

 ريال 0000 (Quartile Q2مجالت علمية من ضمن الربع الثاني ) 2

 ريال 0200 (Quartile Q3مجالت علمية من ضمن الربع الثالث ) 3

 ريال 4000 (Quartile Q4مجالت علمية من ضمن الربع الرابع ) 4
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 .ا لباحث المشارك  مقدم الطلبفي حالة كون   - ب

 

 المبلغ Web of Scienceحسب  العلميةتصنيف املجلة  م

 ريال 10000 (Quartile Q1مجالت علمية من ضمن الربع األول ) 1

 ريال 0000 (Quartile Q2مجالت علمية من ضمن الربع الثاني ) 2

 ريال 0000 (Quartile Q3مجالت علمية من ضمن الربع الثالث ) 3

 ريال 4000 (Quartile Q4مجالت علمية من ضمن الربع الرابع ) 4
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 إجراءات التقديم

 

 طلبديم تق ويشترط عند بطلب تمويل سريع نظام برق  من خالليتقدم عضو هيئة التدريس 

 المستندات التالية: الحصول على رقم المشروع توفر 

 املجلة.القبول المبدئي من  -1

 الشمالية.جامعة الحدود ب السريع لألبحاثنموذج طلب التمويل  -2

 Clarivateلتصنيف املجلة العلمية من خالل بوابة كالريفيت أناليتكس )إثبات  -3

Analytics). 

 ملجلة.ا المقبول مننسخة من البحث العلمي  أرفاق -4

 

 

 

 

 

 


